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Egy üres sír...
Ez valóban ijesztõ, ha benne nem

sokkal elõbb egy halottat temettek el
- minden kétséget kizárólag.

A nyugalom
széttört, s vele a
sírbatétel õsi és
tiszteletreméltó
rendje, melyet
az emberiség
ostobán és jám-
borul tudomá-
sul vett. Azon-
ban éppen eb-
ben a rendbon-
tásban jelent-
kezik az evan-
gélium.

Krisztus üres
sírja a halál legyõzetésére, az utolsó
napon bekövetkezõ végsõ vereségére
mutat. A sírban az angyal igyekszik
az asszonyokat erre a belátásra else-
gíteni. De vajon felfogják ezt az asz-
szonyok? Nem olyan egyszerû dolog!
Emberi szívünket a világ törvényei

annyira megkötik, hogy nem képes
elhinni a dolgoknak itt megígért jó-
ra fordulását. Aki mégis részesülni

akar húsvét áldásá-
ban, annak bátran
túl kell tennie ma-
gát minden tapasz-
talaton és hinnie
kell az üres sírnál
mutatkozó ígéret-
ben.

Istenünk, sokat
kívánsz tõlünk, -
voltaképpen min-
dent. Jézus, a mi
testvérünk odaadta
egész életét, és íme:
él!

Mi sokszor beszélünk az õ új éle-
térõl, magunkban ugyanakkor még
mindig a halált hordozzuk, pedig
elég volna számunkra egy egészen
kevés bátorság is. Ez a bátorság - ta-
lán kis lépésekben - átlendíthetne
bennünket az igazi életbe. 
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Sík Sándor: 

Légy  csendességben!
Légy csendességben: Isten hogyha hív,
Halkan szólít, mint pásztorhangú síp.
Kelj fel, és indulj engedelmesen,
Kutyuska-vígan, bárány-csendesen.

Ha futni verne vesszõs szenvedély,
Ne gondolj vele? Menj és mendegélj.
Ha futva hágy el bárki, meg se nézd:
Csak el ne vétsed a csilingelést.

Ne nézz se jobbfelé, se balfelé:
Csak az egyenes út az Istené.
Hátad mögött ha mennydörög, se bánd,
Te csak sürögj a hívó síp iránt.

Ha éjbe vész is elõtted az út,
Megsímogasd a síró kisfiút,
Ha sívó örvény örvénynek kiált,
Te kikerüld a szepegõ csigát.

A hangos ember érõt nem teremt;
Az erõszaknál erõsebb a csend.
Ha szeges-öv, ha véres máglyaláng:
Te mosolyogj, és mondd, hogy Miatyánk.

S ha tán a hang a véres Hegyre vitt,
Hol elveszik a világ bûneit,
Szelíden lépj a szegezõk elé:
A nyíró béres is a Pásztoré.
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„…Közeledett és csatlakozott…“
(Lk 24, 19)

A feltámadt Krisztus abban csodála-
tos, hogy nem csodálatos… Milyen szép
lehetett a feltámadt Jézus, aki a megvál-
tás befejeztével a teremtés fejévé lett!
Mintha Szent Pál érezné a szavak sze-
génységét, mikor Krisztus nagyságáról
szól. Isten „nagyszerû erejének hatását
Krisztuson mutatta meg, amikor halotta-
iból föltámasztotta, s a mennyben jobb-
jára ültette, minden fejedelemség,
hatalom, erõ
és uralom
s minden
néven ne-
vezendõ
méltóság
f ö l é “ .
(Fil 1,
20) Ami
t e r e m -
t e t t
s z é p s é g
van a világon, az mind
rajta ragyogott, hiszen Isten újjáte-
remtette benne a világot. Egy kozmikus
Fölséget és mindenen áttetszõ sugárzást
kapott, és elfoglalta helyét a teremtés
centrumában.

És ez a megdicsõült Krisztus utána-
megy tanítványainak. Nem áll eléjük föl-
ségének ragyogásával, nem söpri el kéte-
lyeiket dicsõségének sugárzatával. Nem
várja, hogy hozzá menjenek. Még arról is
lemond, hogy az általa megjövendölt
vonzást (Jn 12, 32) érvényesítse rajtuk.
Utánuk megy és csatlakozik hozzájuk.
Megy velük Jeruzsálembõl Emmauszba.
A titkok városából a kisszerûség ottho-
nába. A Golgota és a feltámadás városá-
ból a félénkség és kiábrándulás rejtekébe.

Vitatkozók szokták mondani, hogy

engedékenységemben elmentem a leg-
végsõ határig. Az Úr is elmegy velük a
legvégsõ határukig, sõt tovább is hajlan-
dó lenne, hiszen ezt írja az evangélista:
„Úgy tett, mintha tovább akart volna
menni.“ (Lk 24, 28) Jézus szó szerint el-
ment - velük és értük.

Velünk és értünk is eljön a mi fölséges
Urunk a legvégsõ határig. És hogy ez

nem csak üres szimbólum és vigaszt
keresõ képzelgés,
errõl Istennek a
zsidóknak írt le-
velében foglalt
szava biztosít:
„Minden te-

kintetben hason-
lóvá kellett tehát len-

nie testvéreihez, hogy ir-
galmas és Istenhez hûsé-

ges fõpap legyen… Így mi-
vel maga is kísértést szenvedett,

tud segíteni azokon, akik kísértésbe
esnek.“ (Zsid 2, 17). És „nem olyan,

hogy ne tudna együtt érezni gyöngesége-
inkkel, hanem olyan, ki hozzánk hason-
lóan mindenben kísértést szenvedett, de
bûnt nem követett el.“ (uo. 4, 15).

Jézus eljön velünk Emmauszunkba,
egyéni életünk, véralkatunk, helyzetünk,
feladataink, küzdelmeink, problémáink
Emmauszába, és ott, önmagunk tudatá-
nak legmélyérõl akar felvezetni titkai
megélésére. Amint tiszteletben tartotta
az emmausziak „oktalanságát“ és „nehe-
zen“ hivését és nem átallott végigbandu-
kolni az egész úton, úgy van türelme a mi
oktalanságainkat és nehézszívûségünket
is végigkísérni, míg eljutunk az igazság
boldog felfedezéséig és látásáig.

Belon Gellért
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Reszket kezemben a gyertya, mintha
kezdõ ministráns lennék, úgy szoronga-
tom, mint újmisés koromban Nagykátán.
A húsvéti ünnepet, a feltámadás ujjongá-
sát nem lehet megszokni.

Indulok a templomba és énekelem
Krisztus világosságát. Szaporodnak a
fények, mind több és több gyertya vi-
lágol, mire a tartóra helyezem a
feltámadás örömének fényét, a
húsvéti gyertyát. Zeng az
„Istennek

l e -
g y e n

hála“ a
hívek ajkán,

s András bará-
tom elkezdi az öröm-

éneket. Tetõtõl talpig mondja, az
egész ember énekel, számára ez nem sze-
replés, hanem fölzárkózás a titokhoz.

Gyönyörû indítása ez a legnagyobb li-
turgiának, a húsvéti misztériumot körül-
ölelõ áhítatnak, hiszen mindannyian
tudjuk, hittel valljuk, hogy Krisztus ez a
fény.

Mi a fény gyermekei vagyunk, nem a
sötétség fiai. A fényt pedig nem lehet vé-
ka alá rejteni, az gyertyatartókra való,
hogy világítson a ház lakóinak, hogy
megszüntesse a botorkáló esetlenséget és
megtanítson járni. A mi kézvezetõnk:
Krisztus. S a nagyböjti hallgatás, a nagy-
pénteki sötétség átszenvedése után, most
felszabadult örömmel ujjongva éneke-
lünk alleluját.

Fények a kezekben
Nézem a közösséget. Javarészt isme-

rõsek az arcok, egy nagy család fénylik
most a föltámadás ragyogásában, a ke-
zekben gyertya.

Gyertya a ministránsok kezében, gyer-
tya az épp most gyógyult nagymama ke-
zében, aki hálát ad, hogy még egyszer el-
jöhetett a föltámadás fényeiben gyönyör-
ködni, gyertya a sokgyermekes apa kezé-

ben, mintha csak az életet vállaló vilá-
gosságot tartaná, amely a húsvéti
sziklából árad, gyertya a képviselõ-
testület tagjainak a kezében, akik
nem kötelességbõl vannak itt együtt,
hanem azért, mert valóban Jézust
képviselik, az egyházközség színei-
ben. Sorra gyulladnak a reménység
lángjai, kézrõl kézre lobban az
öröm: Krisztus föltámadott!

Gondolkodom a gyertyát tartó
kezek boldogságán, miközben
szembenézek az ünnepelni tudó hí-
vekkel, azokkal az emberekkel, akik-
nek a húsvét nemcsak eszem-iszom,

nem csupán sonka, tojás és torma, nem
locsolkodási verseny, hanem Istentõl
megszentelt öröm, az élet értelmének
forrásvize, olyan gyõzelem, amely halál-
lal gyõzte le a halált.

Itt most minden kéz a föltámadt Jézus
kezéhez hasonlít. Jézus kezébõl árad a
világosság. Ezeken a kezeken ott vannak
az élet sebei, sõt a fényességben még job-
ban látszanak, mint azelõtt, de most bé-
kesség hírnökeivé válnak a szenvedés
szögnyomai; „Testünkben Jézus kínszen-
vedését hordozzuk szüntelen, hogy Jézus
élete is megnyilvánuljon testünkön.“
(2Kor 4, 10)

A szenvedés fekete kriptáját, a halál
sötét éjszakáját beragyogta a Fötámadt
Üdvözítõ diadala, s attól kezdve megvál-
tozott a történelem, megváltozott az élet
értelmét faggató okoskodás: csak azóta
vallhatjuk, hogy érdemes élni, mióta
meghalni is érdemes.

Húsvét i  fények
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És ezt a döntõ fordulatot Krisztus föl-

támadásának köszönhetjük…
Ezért vannak

Fények a szemekben
Egyszer csak azt látom, hogy az ösz-

szegyûlt híveknek gyertyává változott a
szemük. Csillognak, égnek, világítanak,
úgy lesik a nagyszombati ujjongás min-
den mozdulatát, mintha most látnák elõ-
ször. De hiszen igazuk van! Ebben az év-
ben elõször látják. Idén még nem volt
húsvét.

Milyen gyönyörû a kismamák szeme,
amikor elõször mutatják nekik az újszü-
löttet, méhük virágát. Milyen ragyogás
keríti hatalmába a szerelmes asszonyt,
ha társa egy távoli útról végre megérke-
zik. És hogyan sugárzik a kórházból
gyógyultan távozók arca, amikor elkö-
szönnek az orvostól…

Most azt ünnepeljük, hogy Jézus újra
megszületett a föld méhébõl - virágunk
és szép termõ águnk lett -, azért vigado-
zunk, mert a szenvedés és halál hosszú,
fárasztó, kimerítõ utazásából végre visz-
szaérkezett, meggyógyult az, akit már
mindannyian gyógyíthatatlannak gon-
doltunk.

A dolgok halotti csöndje fölött meg-
csillant a fény, a száraz fák virágba bo-
rultak és az emberek sorba állhatnak a
reményért. Remény kapható! - hirdeti a
húsvét angyala, az izzó ragyogás, amit
most látok a hívek szemében, s nagyon
szeretném, ha õk is látnák, ahogy az én
szememben is csillog.

Csillagok csillognak a szemünkben,
mert hiszünk. Nem tudunk belenyugodni
a tompaságba, a némaságba, a felelet
nélküli létbe… „Mert fény van minden
tárgy fölött, A fák ragyognak, mint a
sarkkörök. S jönnek sorban, derengõ
végtelen, fény-sapkában 92 elem, mind
homlokán hordozva mását - hiszem a

test feltámadását.“ (Nemes Nagy Ágnes:
A tárgy fölött)

Fények a szívekben
Csak akkor loboghat a gyertya a ke-

zünkben, csak akkor csillanhat fény a sze-
münkben, ha mi magunk is fénnyé vá-
lunk. Ahogy az igazságról tanúságot tevõ
Keresztelõ János égõ és világító fény volt
(Jn 5, 35), úgy kellene a föltámadt Jézus-
hoz tartozó hívõnek is világítania. Min-
denféle külsõ fényességnek csupán a bel-
sõ világosság lehet méltó magyarázata.

Könnyû gyertyákat gyújtani Jézus sír-
ja elõtt, és könnyeket is kisajtol belõlünk
az ártatlan szenvedéssel való kényszerû
találkozás, de ahhoz, hogy mi magunk is
gyertyává váljunk, hogy égve égjünk Jé-
zussal és Jézusért, tehát veled és érted,
egymással egymásért, ahhoz már csele-
kedetekre van szükség. Azért valamit ten-
ni is kell! Túl a gyertyán és túl a könnye-
ken, nekünk kellene fénnyé válnunk!

Mindig megrendül a szívem, ha az
emmauszi tanítványok történetét olva-
som, Lukács feljegyzésébõl. (Lk 24, 13-
35) Ezek a tanítványok még a szemüknek
sem hisznek, csak a kenyértörés pillana-
tában nyílik meg a szemük, akkor ismerik
föl, hogy Jézus az, akivel útközben be-
szélgettek.

Ezt az örömöt, a feltámadt Üdvözítõ-
vel való találkozást természetesen nem
képesek magukban tartani. Szaladnak
vissza Jeruzsálembe a „tizenegyhez“ és
társaikhoz, hogy õk is osztozzanak bol-
dogságukban. És ebben a sietségben újra
meg újra visszatér az élmény ereje.
„Ugye lángolt a szívünk, amikor útköz-
ben beszélt hozzánk?“

Akinek Jézus beleszól az életébe, az
fénnyé válik. Annak lángol a szíve, lángol
a lelke, az életével tesz tanúságot arról,
hogy a halál gõgjét megtörte Isten aláza-
ta.                                          Enzsöl Ellák



JÁNOSHALMI HARANGOK6. oldal 2006. Húsvét

Elsõ nekifutásra nehezebben érthetõ az
a belsõ - látszólag romlási - folyamat,
amely oly jellemzõ lett a II. Vatikáni
Zsinat után a nyugati katolikusságban.
Van a kereszténységnek egy olyan szintje,
amelyben voltaképpen az Egyházzal
szembeni elégedetlenkedés burjánzik, és
akik ezt a szintet élik, azok szívében -
többnyire tudattalanul - ott lapul az
Egyház iránti gyûlölet. Ezek az emberek
például egy politikai választás alkalmával
tévedhetetlen biztonsággal megtalálják azt
a kurzust, amely a legtöbbet fog ártani az
Egyháznak, s azt segítik szavazataikkal.
Ez a nehezen felismerhetõ és kimutatható
meghasonlottság két forrásból táplál-
kozik. Az egyik a belsõ élet sivársága
miatti önmegvetés. Az ilyen emberek
haraggal és elégedetlenkedéssel vis-
zonyulnak ahhoz az Egyházhoz, amely
nem képes segíteni rajtuk. A másik forrás
az önigazolás. Sokan szeretnék, ha az
Egyház nagyon gyenge lenne, így saját
elkötelezõdés nélküli, formális
kereszténységük kihívások nélkül marad-
hatna. Akik a lehetõ leglazább kapcsolatra
törekednek az Egyházzal, azok szeretnék
annak gyengeségébõl levezetni saját
életvitelük jogosságát. Az ilyen
keresztények ugyancsak gyengítik az
Egyházat, ha tehetik, s a legtöbbször
ennek nincsenek is a tudatában. Az elõbbi
mondatban a keresztény szót szándékosan
nem tettem idézõjelbe, mert az Egyház
sem teszi. A hit nem statikus állapot, s az
életképes hitcsírákat mindvégig gondozni

kell. Ezért nem meri például kimondani a
kánonjog azt, hogy a megkeresztelteknél
fennálló hithiány a szentségi házasság
létrejöttének akadálya lenne. A hit
vonatkozásában, alapfokon megelégszik
azzal az adminisztrációs lépésig eljutó
kezdeményezéssel is, amely mindössze a
keresztség aktusában fejezõdik ki. Ez a
gyakorlat szépen rámutat arra, hogy az
Egyházon belül nem kívánatos az elit
lekülönülése. Minden megkeresztelt
ember: testvér. Azok is, akik különös
kegyelem folytán élik az Egyház
lényegét, és azok is, akik rászorulnak az
elõrébb járók útmutatására,
segítõkészségére.

Egyesek szerint VI. Pál pápa „bele-
halt“ abba, hogy a zsinat után a
keresztény tömegek hitelt adtak a médi-
umok egyházellenességének és tömege-
sen fordultak szembe Egyházukkal, esé-
lyt sem adva önmaguknak arra, hogy
megértsék a zsinat tavaszt sugalló, jövõt
éltetõ erejét. Úgy gondolom, a pápa
tisztában volt azzal, hogy ha az Egyház
Szentlélektõl éltetett belsõ magjáról
idõlegesen leválik és elkülönül a halódó
külsõ réteg, akkor maga a lényeg válik
láthatóbbá és érthetõbbé. Egyszerûbben
szólva a kevesek által élt hiteles
kereszténység jobban közvetíti Krisztust
a világnak, mint a tömeges lanyhaság.
Azonban a „halódó külsõ réteg“ és a
lanyhák tömege nem törvényileg lev-
álasztandó idegen anyag rajtunk, hanem
saját testünk újjáélesztésre váró része.

Milyen keresztények vagyunk? II.

Vajon Ön, (vajon Te) melyik keresztény csoporthoz tartozik (tartozol)?
látszatkeresztény valódi keresztény

(A megfelelõ választ X jellel jelölje meg!)
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Az Is ten számít  rád
Egyedül az Isten tud alkotni,
de az alkotást te tudod érvényre juttatni.

Egyedül az Isten tud ajándékozni,
de te tudod tovább adni és vigyázni rá.

Egyedül az Isten tud egészséget ajándékozni,
de te tudod megtartani és a betegséget gyógyítani.

Egyedül az Isten tud hitet ajándékozni,
de te tudod a bizonyosságodat adni.

Egyedül az Isten tud reménységet plántálni,
de te tudsz a testvérnek bizalmat szavazni.

Egyedül az Isten tud szeretetet ajándékozni,
de te tudsz mást szeretetre tanítani.

Egyedül az Isten tud békét ajándékozni,
de egyedül te egy mosolyt.

Egyedül az Isten tud erõt adni,
de te tudsz az elcsüggedtbe erõt önteni.

Egyedül az Isten az Úr,
de te tudod azt másnak megmutatni.

Egyedül az Isten a fény,
de te tudsz mások szemébe ragyogást hozni.

Egyedül az Isten tud csodát tenni,
de te tudod ehhez az öt kenyeret
és a két halat elhozni.

Az Isten egymagában
mindenre képes, 
mégis úgy látta jónak,
hogy rád is számítson.

Egy brazíliai bázisközösség imája
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Az Eucharisztia

A vasárnap

A Feltámadás hitét sokféle módon
kifejezi az egyház liturgiája, az egyház
ünneplése is.  A Feltámadás egyik legré-
gibb ünnepe az Eucharisztia. Ennek ün-
neplését ma szentmisének nevezzük.
Amikor a szentmisében az egyház
Krisztus húsvéti vacsoráját ismételve és
megújítva az Eucharisztiát ünnepli,
mindig Krisztus haláláról és Feltáma-
dásáról emlékezik meg. A kenyér és a
bor átváltoztatásának szavai Krisztus-
tól erednek. „Ez az én testem, mely ér-
tetek adatik, ez az én vérem, mely érte-
tek kiontatik“. A bûnök bocsánatára ki-

ontott vér, a bûnök bocsánatára oda-
adott test Krisztusnak mint áldozatnak,
Krisztusnak mint Húsvéti Báránynak a
valóságát állítja középpontba.

Arról, hogy az Eucharisztia a keresz-
tények legsajátosabb ünnepe volt, már
az Apostolok cselekedeteinek könyve ta-
núskodik. Mikor a jeruzsálemi hívõ kö-
zösség életét leírja, kijelenti, hogy az el-
sõ keresztények a többiekkel együtt a je-
ruzsálemi templomban imádkoztak,
zsoltárt énekeltek, de a kenyértörést há-
zanként végezték (ApCsel 2,46). Ez az õ
külön hitüknek a pillanata volt.

Egy másik forma, ahogyan a keresz-
tény közösség Krisztus Feltámadását,
ha tetszik, a Húsvétot ünnepelte, maga
a vasárnap. A heti szombat megünnep-
lése helyett, vagy azon túlmenõen a ko-
rai keresztények elkezdték a vasárnapot
ünnepelni, ez váltotta fel a korábbi
szombati ünneplést. A vasárnap neve
az Úr Napja volt, ami Krisztus Feltá-

madására emlékeztet, hiszen vasárnap
találták üresen a sírt, vasárnap gyújtot-
ta örömre a Feltámadás híre a tanítvá-
nyok szívét. A késõbbi keresztény népek
szóhasználatában is a Dies Dominica,
az Úr Napja vagy egyes szláv nyelvek-
ben, így az oroszban kifejezetten a
Voszkreszenyie, a „Feltámadás“ a va-
sárnap neve.

A húsvét ünnepe
A húsvét évenkénti ünnepe, a Pászka

ünneplése a keresztények számára külö-
nösen is Krisztus Feltámadásának a leg-
sajátosabb ünnepe. Ma is ez az egész ke-
reszténység legnagyobb ünnepe, hiszen
Krisztus Feltámadása a keresztény hit
központi ténye és meggyõzõdése. Hama-
rosan felmerült azonban a kérdés, hogy
mikor ünnepeljék a Húsvétot. Természe-
tesen adódott, hogy a kezdeti idõkben a
zsidók Pászka-ünneplésével együtt tar-
tották a húsvét ünnepét a keresztények
is. Késõbb azonban a Húsvét idõpontjá-

nak a meghatározására új módszerek
terjedtek el. A 2. században kezdõdött a
Húsvét-vita, Húsvét kiszámítási módjá-
ról, a 3. században is jelentõs kérdésnek
számított, és végül egy egységes Húsvét-
tábla összeállításával zárult. A kiszámí-
tás fõ elve az, hogy a Húsvét mindig va-
sárnapra essen, tehát nem egy meghatá-
rozott hónap meghatározott napjára,
mint a zsidók Peszách ünnepe. A tavaszi
napéjegyenlõséget követõ elsõ holdtölte
utáni vasárnap a Húsvét keresztény szá-
mítás szerinti idõpontja.

Húsvét
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Egy  szomorú népszavazás
emlékére  
(2004. december 5.)

Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!
Úgy mondjanak neked IGEN-t avagy NEM-et!
Úgy nyújtsanak majd feléd segítõ kezet.
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Úgy mentsenek ki a lángban álló házból!
Úgy húzzanak ki a vad, dühöngõ árból!
Éhhalál küszöbén úgy kapj majd kenyeret,
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Épp olyan hû legyen hozzád feleséged!
Fiad tiszteljen, vagy tagadjon meg téged!
Aszerint áldják, vagy átkozzák majd neved,
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

...

Mert ki elfeledi, megtagadja népét,
Aki elveszejti vér szerint testvérét,
Nincsen rongyabb annál! Mentsége nem lehet!
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Katzián Rudolf

v v v v v v v v v v v v v v v v

2006. március 24-én az esti
órákban több ezres tömeg töl-
tötte meg Jánoshalmán a temp-
lom elõtti teret. Vendégünk volt
Dr. Orbán Viktor miniszterel-
nök úr a Fidesz Magyar Polgári
Szövetség elnöke. Beszédében
rávilágított arra, hogy Magya-
rországnak változásra van
szüksége ahhoz, hogy minden
magyar ember magyar ember-
hez méltó életet élhessen ha-
zánkban. Itt az idõ, hogy ren-
dezzük végre közös dolgainkat. 

Tegyük rendbe közös dolaginkat!
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Féltékenység nélkül
Van egy gyönyörû másfél éves kisfiunk

Palika. Hat hónap múlva pedig jön a má-
sodik gyermekünk. Hogyan készítsük fel
Palikát kistestvére születésére? Még ve-
lünk alszik és nagyon anyás. Nem lehet-
ne elkerülni, hogy féltékeny legyen?“

Az egyik dolog, amiben nem értek
egyet Freuddal éppen az, hogy szerintem
tudatos, intelligens közös felkészüléssel
el lehet kerülni a testvérféltékenységet.
Szerintem a féltékenység ott születik,
ahol ez a felkészítés hiányzik.

Szinte sohasem szoktatják az elsõszü-
löttet arra, hogy leendõ testvérének ad-
jon majd valamit. Egyáltalán, csak keve-
set beszélnek az új testvérkérõl, és akkor
sem úgy, mint aki már létezik. Sok csa-
ládban éppen csak megemlítik, hogy va-
lamikor majd megérkezik egy új kistest-
vér. A már néhány szót érthetõen kiejtõ,
járni kezdõ kicsinek szentelik minden fi-
gyelmüket, majd hirtelen, mint derült ég-
bõl a villámcsapás, minden megváltozik,
teljes figyelmükkel az újszülött felé for-
dulnak.

Képzeljük el, hogy ülünk egy bárban,
és a pincér hirtelen kirántja alólunk a
széket, minek következtében lerepülünk a
földre. Mit szólnánk hozzá? Egész más
lenne a helyzet, ha a pincér udvariasan
megkérne, hogy álljunk fel egy pillanatra,
amíg berakják a rekeszeket.

Az elsõ esetben talán még verekedésre
is sor kerülne. A másodikban a legna-
gyobb természetességgel állnánk föl és
húzódnánk félre.

Az újonnan érkezettel radikálisan
megváltozik a világ eddig megszokott
rendje, nem csoda, hogy szegény elsõ-

szülött, aki korábban minden figyelem és
gondoskodás elsõdleges birtokosa volt,
nem találja helyét a cumisüvegek, pelen-
kák, fürdetés és szoptatás között. Nem
sokkal ezelõtt kérdéseire még hosszú fi-
gyelmes válaszokat kapott, most pedig a
rohanásban csak ilyen gyorsan odavetett
válaszokat hall: De Palika, a testvéred
még kicsi, vele kell foglalkoznom. Meg-
hagyom a kedves olvasóknak, hogy le-
vonják a tanulságot!

Ráadásul Palikának konkrét dolgok-
kal kell szembesülnie. Elkezdik például
siettetni a saját, különbejáratú szobács-
kájának a kialakítását. Ha a helyváltozta-
tás, a „trónfosztás“, mint ahogy ez gya-
kori, akkor történik, mikor már a kistest-
vér megérkezett, ember legyen a talpán,
akinek sikerül elhitetnie a kis trónfosztot-
tal, hogy kistestvére nem vesz el tõle
semmit, sõt azért érkezett, hogy õ majd
tudjon kivel játszani.

A szülõk szobájától, a kiságytól való
elszakadás, az elsõ fontos lépések egyike,
melyek más, a fejlõdés szempontjából
fontos elszakadásokhoz vezetnek. Ha az
elsõszülött erre jól fel lett készítve, képes-
sé teszi a kis „trónfosztottat“, hogy nyu-
godtan magában is eljátszogasson. Az
édesanyának, akinek még hat hónapja
van hátra a szülésig, már most olyan al-
ternatív elfoglaltságokat kell kieszelnie,
melyek felborítják a megszokott napi rit-
must, ahogyan ez majd az újszülött
szoptatásával valóban bekövetkezik. A
testvérféltékenység akkor támad föl, ha
megszokott ritmusú napok után, melyek
teljesen az elsõszülött köré rendezõdtek,
a derült égbõl váratlanul aláhullanak
ezek az érthetetlen „anya-szünetek“.

Gyermekeink ismeretlen világa
(Edigio Santanché mûve alapján)

7. rész 



JÁNOSHALMI HARANGOK 11. oldal2006. Húsvét
A gyerekek nem ostobák, mint azt so-

kan hiszik. Palika képes alkalmazkodni
az új megszorításokhoz, ha ajándékozás-
ra van szoktatva. Fõleg, ha cserébe, már
a költözés elõtt, új szobácskáját széppé
és vonzóvá varázsoljuk.

Ahelyett, hogy ellenkezne, a legna-
gyobb örömmel fog közremûködni, hogy
elhelyezzük azt a kis világító angyalkát,
mely elûzi a sötétség rémeit. Boldogan
segédkezik, hogy feltegyük az új verseny-
autós, vagy állatkölykös tapétát, és - mi
csoda izgatott várakozás - végre kiala-
kítsuk azt a lemosható kis sarkot, ahol
önfeledten (és konfliktusmentesen) ké-
szíthet gyönyörû firkákat a falra. Ha
ügyesek vagyunk,
maga Palika akarja
majd minél elõbb
elfoglalni új saját
különbejáratú bi-
rodalmát. S mi
neki „adomá-
nyozzuk“, ha
kész megosz-
tani test vér-
kéjével a
mamát és
nem akar-
ja õt teljesen magának.

Ez a kis játék, az új teremtény iránti
szeretetbõl, a már megszületett gyerek
érzelmeiben, érzékenységében egy igazi
elszakadottságot eredményezhet, mely
szinte azonnal tapinthatóvá válik benne.
Az õ természetes egységre hívó belsõ
késztetései folytán minden prédikáció
nélkül is késszé válik, hogy elfogadjon
dolgokat.

Egy másik javaslat, hogy a várakozás
ideje alatt kevesebb idõt szenteljünk Pali-
kának. Akkor is, ha a testvérke még nem
látható, valójában már megszületett, él
és részesedik az édesanya figyelmében,
de a környezet vagy az anya feszültsége-

iben is. A most még csendben eltöltött
kis szünetek, amikor Palika egyedül ját-
szadozik, hamarosan szoptatással fog-
nak eltelni.

Arra vigyázzunk (különben a félté-
kenység nem kerülhetõ el), hogy amikor
Palika a bravúrosan eltöltött húszpercnyi
önmegtartóztatás után jogosan szeretné
teljesen magának tudni a mamát, ennek
valóban meg kell történnie! Ha nem így
lenne, zavar keletkezne, és végül minden-
ki becsapva érezné magát: az édesanya,
Palika és... az érkezõ csöppség is.

Hónapok kemény edzésére van szük-
ség. Szerencsére idõ van rá. Megköny-
nyíti a készülést az is, hogy a jövendõ

kistestvér, bár már je-
len van, még nem sír,
nem követeli, hogy

megetessék, vagy
hogy tisztába te-

gyék. Vigyázzunk
azonban, ne-
hogy ezzel visz-
szaéljünk Pali-
ka javára,
mert min-
dent elront-

hatunk.
Megpróbálni

szeretni azt, akit nem
látunk, ez egy olyan játék, amit csak na-
gyon kevesen játszanak. Így alakulhat ki,
végül is a szülõk hiányossága és hanyag-
sága miatt, a kisgyerekben az a természe-
tes reakció, melyet kicsit fellengzõs mó-
don testvér féltékenységnek hívunk. De
szálljunk magunkba, nem bûnös félté-
kenységrõl, hanem igazából a mi lustasá-
gunkról van szó!

Szükséges, hogy Palikát fokozatosan
hozzászoktassuk ehhez a valós, ám lát-
hatatlan jelenléthez. Meg kell tanítanunk
szeretni és elfogadni az érkezõ kistest-
vért, úgy nézni rá, mint ajándékra, mely
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válasz arra az egység iránti belsõ készte-
tésre, melyet már a gyerekek is, mivel
nem önzõek, spontán módon éreznek
szívükben. Nem olyan nehéz! Többszö-
rösen rámutattam már, hogy a gyerme-
kek, nálunk korlátolt felnõtteknél sokkal
elfogulatlanabbul, meglepõ könnyedség-
gel képesek felfogni azt, ami nem látha-
tó.

Talán elsõre fura, de egyáltalán nem
bolondság így játszani: – Anya nem jöhet
rögtön, meg kell várja, amíg a kis testvér-
kéd elalszik. Gyere, énekeljük el együtt
neki azt a dalt, amit a nagymamától ta-
nultál! Vagy éppen: – Palika, egy kicsit
csendesebben! A testvérkéd alszik!

Káin és Abel
„Két fiam van, Andris 14 éves, Gábor

12. Andris már kiskorában nagyon félté-
keny volt a testvérére. Õszintén szólva
Gábor sokkal élénkebb, közvetlenebb,
sokkal több barátja van. Andris magá-
nyosabb típus, elég hallgatag. Nem en-
gedi, hogy Gábor hozzányúljon a dolga-
ihoz, még a régi tankönyveit se adja oda,
gyakran megveri öccsét. A helyzet néha
nagyon nyomasztó. Férjem csak akkor
lép közbe, ha már nagyon forró a légkör.
Az igazságosság nevében ilyenkor mind-
ketten kapnak egy-egy fülest. Szerintem
ez nem megoldás. Ön mit javasol?“

Ugyanez volt a probléma Káin és
Ábel között. Mindannyian ismerjük a
tragikus végkifejletet. Az emberi lélek
mélyén, s a gyermeki lélek mélyén is na-
gyon sok rossz hajlam lapul, amelyek
mindig agresszivitásban törnek ki, „há-
borús“ eredetünk jeleként.

Az evolúciós folyamatban a homo sa-
piens fokozatosan felszabadult ezek alól
az ösztönök alól, és a társadalmi élet
szabályai közé felvette az emberi jogo-
kat, az erõszakmentességet, a másik tisz-
teletét.

A két kis „õsember“ testvért is türe-
lemmel kell a hadiösvényrõl leterelni.

Az elsõ szimbólum, amit el kell ásni, a
két pofon, amit az édesapa szokott adni.
Évszázadok fejlõdését felgyorsítva be
kell vezetni a derûs társalgás intézmé-
nyét, talán a vasárnapi ebéd alatt, vagy
egy közös fagyizás alkalmával.

Sajnos gyakran alkalmatlan idõben és
módon szidjuk le gyerekeinket vagy
adunk nekik tanácsot. Ha olyankor lé-
pünk közbe, amikor a helyzet a legkriti-
kusabb, fõleg, ha elõtte már egy ideje
tûrtük a dolgokat, akkor fontos kérdése-
ket esetleg a harag hatása alatt fogunk
tárgyalni. Az érzelmi viharok közepette
pedig nincs lehetõségünk kifejteni a véle-
ményünket.

Kandi kameránkkal pillantsunk most
be a családi megbeszélésre. Andris épp
kifejti okait, de tisztán látszik, hogy nem
fordul szeretettel Gábor felé. Szavai hi-
deg vádaskodásnak hatnak. Gábor, mivel
meg van bántva, nem hallgatja meg õt,
védekezõ állásba helyezkedik, és ellentá-
madást indít.

Sok fagyizás kell még ahhoz, sok
megbeszélés, hogy megtanuljanak együtt
élni. Majd egyszer ráébrednek a kölcsö-
nös szeretet értékére, a háborúk õrültsé-
gére, ami pontosan a népek közötti félté-
kenység terméke. Ennek tudatosításában
akár a tévéhíradók is segíthetnek.

A két kis oroszlán megszelídítésének
folyamatában fontos, hogy a fiúk tartoz-
zanak valamilyen baráti körhöz, hogy
más gyerekek szenvedéseit is megismer-
jék, és konkrét kezdeményezésekkel segít-
sék õket, mert így kiléphetnek saját önzõ
vágyaikból. Nemcsak megunt könyveiket
kellene egymásnak ajándékozniuk, ha-
nem a kedvenc játékaikat is.

A családi megbeszéléseket pedig talán
süti illata lenghetné be...
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Azt már minden ólvasónk tudja, hogy
2006. február 12-én ünnepélyes keretek

között Dr. Bábel Balázs érsek úr
megáldotta II. János Pál pápa
szobrát a jánoshalmi templomban.
Az ünnephez készíttettünk  sárga
rózsákból egy gyönyörû csokrot,
melyet a pápa szobra alá helyez-
tünk el. A rózsák egymás után ad-
ták meg magukat az elmúlásnak,

kivéve hármat, melyek a mai napig is gyö-
nyörûen díszítik a szobor elõtti teret. Feb-

ruár 12-tõl április 2-
ig – Szentatyánk ha-
lálának elsõ évfor-
dulójáig – éppen 50
nap telt el. A rózsák
pünkösdje ez! Cso-
dálattal szemléljük
õket, s eleven virá-
gaik által még in-
kább belénk hasít a
felismerés: Szent-
atyánk ma is itt van
közöttünk, érezhet-
jük segítõ jelenlétét,
életpéldájának Isten
felé vivõ vonzását. 

Nem tudhatjuk,
hogy e rózsák med-
dig virítanak, de
üzenetüket mélyen
a szívünkbe zárjuk.

(A képek 2006. ápri-
lis 2-án 21 óra 37
perckor készültek.)

Nagyböj t i  Pünkösd
A sárga rózsák csodája

02-04-2006 21:37:16

02-04-2006 21:37:46
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Keresztény  Édesanyák
Szent  Mónika Közössége

A Szent Mónika közösség megalakulá-
sának története: Madridban az Akció
Katolika gyûlésén egy édesanya felvetet-
te: „Mit tehetünk mi édesanyák, hogy
gyermekeink ne veszítsék le hitüket?“

Válaszul többen elhatározták, hogy na-
ponta buzgón imádkoznak nem csak a sa-
ját, hanem minden édesanya gyermekének
hitéért, és a hét egy napján, amelyet mind-
egyikük szabadon választhat, a templom-
ban is elmondják imájukat.

Lelkivezetõjük, Lorenzó atya támogatta
elhatározásukat .

Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök
édesanyját választották eszményképül.

A kis közösséghez mind több édesanya
csatlakozott, és 1987-ben megkapták a
madridi bíboros érsektõl az Egyház hiva-
talos jóváhagyását.

Az ima a világ más országaiba is elju-
tott és egyre terjed. Hazánkba Róna Gábor
jezsuita atya hozta el ennek a közösségnek
a hírét.

A kalocsai édesanyák kérésére Szent
Mónika napján 1992. augusztus 27-én ala-
kult meg az elsõ csoport.

Dr. Dankó László érsek úr jóváhagyta
és jó szívvel ajánlotta a paptestvérek és a
hívek figyelmébe ezt a kezdeményezést.

A közösségnek mindenki tagja lehet,
aki vállalja, hogy az imát minden nap (ott-
honában) elmondja, és hetente egyszer az
Oltáriszentség elõtt is.

A Keresztény Édesanyák Szent Móni-
ka Közösségét szeretnénk Jánoshalmán
is megalakítani. Mennyei Édesanyánk
Mária hónapjának elején, május 9-én,
kedden délután 5 órakor a Plébánia
Don Bosco klubjában tartjuk az elsõ

összejövetelt. Szeretettel hívunk min-
den keresztény édesanyát, hogy csatla-
kozzon ehhez az imaszövetséghez.  

Szent Mónika élete: 
Az afrikai

Tagasztéban
s z ü l e t e t t
332-ben.

M e g h a l t
O s t i á b a n
(Itália) 387-
ben. Ünne-
pét augusz-
tus 27-én
t a r t j u k .
Szent Móni-
ka Szent

Ágoston püspök édesanyja volt.
Életének titka az Isteni Bölcsesség, a Jé-

zus Krisztus iránti szeretet volt, amelyet a
szent könyvekbõl merített.

Mónikát a még pogány Patríciushoz ad-
ták feleségül. Sokat fáradozott azon, hogy
férjét megnyerje Krisztusnak. Ezt nem
szavakkal, hanem tettekkel igyekezett el-
érni. Férje hûtlenségeit és lélektelen düh-
kitöréseit hallgatag türelemmel viselte. A
szeretetnek ez a nyelve, amelyben a böl-
csesség és a kereszt szeretete nyilvánult
meg, végül meghódította a férfit. Patrícius
élete vége felé katekumen – keresztségre
felkészülõ – lett, és halálos ágyán megke-
resztelkedett. Özvegysége éveit Mónika a
tevékeny szeretetnek szentelte. Erejét az
Oltáriszentségbõl merítette: egyetlen na-
pot sem mulasztott el szentmise nélkül, és
esténként is a templomba sietett az imád-
ság órájában.

Hitének rendíthetetlensége és szereteté-
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A Szent Mónika Közösség napi imája

nek ereje mégis fõleg Ágostonnal szem-
ben mutatkozott meg, mivel a legtöbb
gondot és bánatot három gyermeke közül
õ okozta neki.

Nem sokkal azután, hogy a világra hoz-
ta, kereszttel jelölte meg az újszülött hom-
lokát és sót tett a szájába, ezzel a kor szo-
kásainak megfelelõen katekumennek te-
kintette fiát.

Azonban a nyugtalan és keresõ Ágoston
kora fiatalságától kezdve téveszmék és er-
kölcsi eltévelyedés áldozata lett. Ezzel na-
gyon sok gyötrõdést okozott édesanyjá-
nak, aki szünet nélkül imádkozott érte.

Hosszú éveken át könnyek között kö-
nyörgött fiáért. Istenbe vetett bizalma so-
hasem ingott meg.

Biztatást kapott egy püspöktõl, aki azt
mondta neki: „Lehetetlen, hogy ennyi
könny ellenére gyermeke. elvesszen.“

Ágoston elhagyta édesanyját, mert Isten

terveiben ez a fájdalom is fontos szerepet
játszott.

Mónika mérhetetlenül szenvedett ami-
kor magára maradt, azonban megtanulta
Istenre bízni gyermekét, míg végül egé-
szen odaajándékozta õt Neki.

Bizonyos idõ elteltével Mónika követte
Ágostont, aki akkor már Milánóban élt és
Szent Ambrus prédikációit hallgatta, ame-
lyek nagy hatással voltak rá. 387-ben
Ágoston megkeresztelkedett. Az édesanya
vágya végre teljesült. Halála elõtt elmond-
hatta: „Sokszorosan teljesítette kérésemet
az Isten!“ 

Szent Ágoston Egyházunk egyik legna-
gyobb szentje lett. Vallomások címû mû-
vében tanúságot tett édesanyja töretlen hi-
térõl és szeretetérõl.

Szent Mónika élete példaképül szolgál
minden keresztény édesanya számára.

Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm
osztogatója, aki nekem az édesanyai hiva-
tást adtad, hálát adok neked és áldom
szent Nevedet.
Úr Jézus, kérlek, növeld hitemet, erõsítsd
reményemet és tökéletesítsd szeretetemet,
hogy jó keresztény édesanya lehessek.
Szentlélek Úristen, erõsíts engem, hogy
életem minden nehézsége közepette se
szûnjek meg gyermekeink hitéért imád-
kozni.
Minden könyörgés elõtt mondjuk: 
SEGÍTS MINKET URUNK,
– hogy gyermekeinket életünk példájával

vezessük Te feléd.
– hogy amikor gyermekeinkkel foglalko-

zunk, jóságos higgadtság, tekintély és
szeretet áradjon belõlünk.

– hogy figyelemmel kövessük gyermeke-
ink jellembeli fejlõdését és meg tudjuk

óvni õket a rossz környezeti befolyások-
tól.

- hogy keresztény életünk oly vonzó le-
gyen gyermekeink számára, hogy azt
kövessék és másokra is átsugározzák.

- hogy gyermekeink tiszteljék Szent-
atyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz
és együttmûködjenek lelkipásztoraink-
kal.

- hogy ha gyermekeink közül valamelyik
meghívást kapna a papi vagy szerzetesi
életre, azt hálásan elfogadjuk és támo-
gassuk.

- hogy gyermekeink életük csalódásai,
vészhelyzetei vagy testi megpróbáltatá-
sai közepette is megtapasztalják, gon-
doskodó szeretetedet.

- hogy ha az élet útvesztõiben egyik vagy
másik gyermekünk megrendülne hité-
ben és letérne a helyes útról, õt akkor is
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Máltai  gyûlés

Március 13-án tartottuk a szokásos évi közgyûlését a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportjának. Az ünnepi szentmise keretében a szege-
di régió vezetõje átadta Dr. Halász Lászlónénak a tagsági igazolványt, aki örömmel
tette le a máltaiak fogadalmát. A szentmise után a Don Bosco klubban Martinek
Erzsébet, a csoport helyi vezetõje számolt be az egész elmúlt évi tevékenységünkrõl.
A gyûlésen nemcsak rendes tagok vettek részt, hanem a külsõs segítõtársak is. Ezúton
is hálásan köszönjük mindannyiuk áldozatos munkáját. 

szeretetünkkel, türelmünkkel és imáink-
kal segítsük, hogy visszataláljon Hoz-
zád.
– hogy ha gyermekeink megbántanak,

eltávolodnak tõlünk, vagy hálátlanok ve-
lünk szemben, mi akkor is teljes bizalom-
mal terjesszük eléd kéréseinket.

– hogy férjeink megértsék, milyen fon-
tos feladat gyermekeink jellemének és hi-
tének erõsítése, és szívbõl segítsék õket
imáikkal is .

– hogy gyermekeink családjában a Te
békéd és szereteted uralkodjon, és unoká-
ink is erõsödjenek hitükben.

– hogy amikor más édesanyákkal talál-

kozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a
Közösségünkhöz való tartozás vágyát. 

– különösen könyörgök a mai napon ...
gyermekért, ...

K ö n y ö r ö g j ü n k !
Szûz Mária, égi Édesanyánk, esz-

közöld ki számunkra is azt az örömet,
amiben Szent Mónikának volt része,
amikor láthatta fia életében a hit dia-
dalát.

Úr Jézus, kérünk add meg nekünk
szülõknek és gyermekeinknek azt a
nagy kegyelmet, hogy majd együtt ör-
vendezhessünk a Te dicsõségedben az
egész örökkévalóságon át.   Ámen
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M á r c i u s
10-én vendé-
günk volt Jó-
kai Anna
Kossuth-dí-
jas írónõ.
„Ne féljetek“
címmel tar-
tott lelkesítõ
elõadást, s
hívta fel a fi-
g y e l m ü n ke t

arra, hogy mindannyiunk felelõssége értékeink
megõrzése, magyarságunk, nemzetünk felvirá-
goztatása.

Március 15-én Mondovics Vince, a jánoshal-
mi születésû kalocsai vendéglõs tartott felolvasó
estet írásaiból, s avatott be bennünket a vendég-

látás és
gasztronómia
mûvészetébe.

Április 5-
én Dr. Osztie
Zoltán, a
KÉSZ orszá-
gos elnöke
nagyböjti lel-
ki estet tar-
tott a jános-
halmi plébá-
nia kápolná-
jában, ezzel
is segítve  a
húsvétra való
f e l k é s z ü l é -
sünket. 

A KÉSZ programjai
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Húsvét: A magyar elnevezés nem tárja fel
a fogalom teológiai tartalmát. A húsvét a
legfontosabb zsidó ünnepek közé tarto-
zik. A héber peszach (átmenet) s ebbõl a
görög paszkha a zsidók egyiptomi sza-
badulására vonatkozott. Késõbb ehhez
hozzákapcsolódott a kovásztalan kenyér
tavaszi ünneplése. 
A húsvét az Újszövetségben Krisztus
szenvedésével, halálával és feltámadá-
sával függ össze. Jézus utolsó vacsorája
tanítványaival a családias húsvéti vacso-
rát idézi fel, melyet imádságok kísértek.
Közeli halálát tudva, Jézus tanítványai-
val osztja meg a kenyeret, a próféták ál-
tal meghirdetett Újszövetség jeleként, az
emberiségért, vérét pedig bor formájá-
ban ajánlja fel.
Ezt a szövetséget, mely ezentúl Istent és
az embert összekapcsolja, Jézus halála
pecsételi meg abban az órában, amikor a
templomban a húsvéti bárányokat felál-
dozzák. Krisztus új húsvétja gyõzelem a
halál és a bûn fölött, mely által Isten fi-
ának bizonyul és az isteni életben való
részesedést nyújtja az embereknek. 
Az belsõ keresztének minden hét elsõ
napján megemlékeztek Krisztus feltá-
madásáról. A 2. században az egyház
minden évben külön megünnepelte a
húsvétot, melynek dátumát a zsidó hús-
véthoz hasonlóan a Hold tavaszi mozgá-
sa alapján számították ki. 

Igazság: Az Ószövetségben az igazság a
biztosra, a szilárdra, a bizalomra méltó-
ra vonatkoztatott Az igazság a teológiá-
ban a kinyilatkoztatás: a Krisztussal va-
ló találkozásban a hívõ felfedezi az Isten
felé haladás emberi igazságát. A befoga-
dás szerepe, hogy magáévá tegye az Is-
ten szavát.
A hazugság a bibliában a sátán egyik ne-
ve. 

Imádás: Alapvetõ magatartásforma Is-
tennel szemben, mellyel az ember elis-
meri teremtett voltát, és függõségét. 

Ítélet: A Szentírás tanúsága szerint Isten
megítéli az embert, legtöbbször a törté-
nelem folyamán. Az Ószövetségben az
ítélet célja a megtérésre való felszólítás.
A nép vétkezik, Isten megítéli, erre
megtér és Isten megbocsát. Az ítélet a
prófétai irodalomban Izrael és a nemze-
tek, valamint az egyén életében is meg-
mutatkozik. Isten végsõ Ítélete azonban
az „Úr napján“, az utolsó napokban, a
végsõ idõkben következik be.
Az ítélet ószövetségi leírása folytatódik
az Újszövetségben is. Az Atya, ill. maga
Jézus vagy az Ige fog ítélni. Az ítéletre a
világ végén kerül majd sor., Jézus máso-
dik eljövetelekor, a halottak feltámadása
után. Ennek idõpontját egyedül az Atya
ismeri. Az ítélet azonban már most meg-
kezdõdött (Jn 12,30) „Ítélet van most a
világon“
A külön ítélet az egyes ember életét zár-
ja le halála után, míg az egyetemes utol-
só ítélet nyilvánosan tesz eleget az igaz-
ság követelményének.

Bibl ia i  nevek és  fogalmak
2006. Húsvét
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Kisgyermekek ünnepe:
Négy kislány, aki elhatározta, hogy az

életben a szeretetet mindennél fontosabb-
nak tartja, ezt a szeretet-tüzet akarta to-
vábbadni egy péntek délután több kicsi
gyereknek. Ezért meghívták õket az Alko-
tóházba, ahol felkészültek egy jelenettel,
néhány tapasztalattal, és sok közös játék-
kal és süteménnyel, hogy a Szeretet orszá-
gát együtt építhessék. Összeadták felesle-
ges játékaikat is, hogy örömet okozhassa-
nak a kicsiknek. 9 kisfiú és kislány volt a
meghívott vendég. S szüleik örömmel vet-
tek részt és segítettek ennek az ünnepnek a
létrehozásában. (gen-4-ek)

Fórumok az Egyetemes Testvériség Napjáig:
2005. novemberében kezdtünk el egy

fórum sorozatot, társadalmi vonatkozású
témákkal. Gazdaság, mûvészet, kommu-
nikáció, politika, élet-egészség témakörök-
ben. 2006 januárban és februárban csalá-
dokkal találkoztunk, s élénk párbeszédben
vitattunk meg  az említett témák közül pá-
rat. Megfogalmazódott többünkben, hogy
mi, akik itt élünk ezen a vidéken, felelõsek
vagyunk saját környezetünkért. S mivel
szeretnénk, hogy jobban menjenek a dol-
gok, ezért tenni is szeretnénk. Karácsony
elõtt sikerült néhány családnak segítséget
nyújtani, a többünk által felajánlott dol-
gokkal. Szeretnénk folytatni ezt a további-
akban is.

Mûvészet:
Március végén a soron következõ fóru-

munkon: a mûvészet életünkre gyakorolt
hatásairól folytattunk párbeszédet, s fe-
deztük fel közösen, hogy a mûvészetre, a
szépségre az embernek kicsi gyerek korá-
tól fogva szüksége van.

„Isten létbe hívta az embert, és felada-
tul adta neki, hogy mûvész legyen. A mû-
vészi alkotásban bizonyul leginkább Isten
képmásának az ember.“… idéztük II. Já-
nos Pál pápától.

Nagyné Bényi Marika egy rendkívül át-
fogó, tartalmas és nagyon érdekes pano-
rámát villantott fel , végigkísérve minket a
mûvészet kialakulásának és formáinak
történetén. Igazi gazdagságot adott azzal,
hogy saját megélt tapasztalatát is a mon-
datok közé szõtte, amivel felébresztette,
ill. megerõsítette mindnyájunkban a nép-
mûvészet iránti hûség fontosságát.

A csoportbeszélgetésekben is inkább
azt éreztük, hogy az idõnk kevés, hogy
mindent átbeszéljünk, de az elhatározás
megszületett többünkben, hogy össze-
gyûjtjük azokat szép és értékes dolgokat,
történéseket, melyek Jánoshalmát gazda-
gítják.

Televíziós-felvétel:
Március elején meglepetésként ért min-

ket a hír, hogy az olasz televízió (RAI uno)
stábja a mi városunkban élõ  közösséggel
szeretne interjút készíteni.

Az apropót az adta, hogy  egy olasz
maratoni futó (Lambertucci)  egy város-
ban született egy szerzetessel, aki missziós
tevékenységét Kínában végezte, 1-2 évszá-
zaddal ezelõtt. Ez az olasz futó elhatároz-
ta, hogy szülõvárosából „elfut“ Pekingbe.
Az olasz televízió pedig úgy gondolta,
hogy a futás útvonalán riportokat készít,
az ott élõ emberekkel.

Március 2-án jött a stáb, és mi a Szent
Anna iskola igazgatói szobájában  igye-
keztünk a kérdésekre választ adni. Szó ke-
rült itt a fokolare közösség születésérõl, a
kapcsolataink ápolásáról, a politikai élet-
ben való jelenlétünkrõl, s a katolikus isko-
la születésérõl, és arról az áldozatos  tevé-
kenységrõl, amit az iskola dolgozói tesz-
nek az iskolához kapcsolódó családokért.

Mi magunk is rácsodálkoztunk, meny-
nyi kincset, és gazdagságot fedez fel az
ember, ha egy kicsit visszatekint az elmúlt
évekre. 

A riport sorozatot a következõ évben
fogják majd a televízióban (RAI uno-n)
közölni.

Hétköznapok örömei
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Hamvazószerdán volt iskolánkban a
nagyböjti lelki nap, amelyre két lengyel
származású domonkos szerzetes érke-
zett Debrecenbõl. Õket kísérte és segí-
tette két pedagógus is. E kitüntetett nap
reggelén vendégeink tartották a szoká-
sos reggeli áhítatunkat.

A lelki foglalkozásokon megismertük
egymást, a mindennapi élet eseményei-
rõl beszélgettünk, különféle sztárok fo-
tóin keresztül szó esett az õ és a mi bol-
dogságainkról illetve boldogtalansága-
inkról. Jó érzéssel töltött el bennünket,
amikor egy-egy kézfogás során azt kel-
let egymásnak mondani, amit a hétköz-
napi életben nem biztos, hogy kimon-
danánk egymásnak: „Jó hogy vagy“.

Manuális foglalkozáson a mi osztá-

lyunk húsvéti üdvözlõlapot készített.
Kartonlapra elõször kilyukasztottunk
egy kereszt és barkaág mintát, majd szí-
nes fonallal kivarrtuk, ez sokunknak
igen szépen sikerült.

A keresztúton Jézus szenvedésének
14 állomását jártuk és imádkoztuk vé-

gig. Megrendítõ élmény volt felidézni
Jézus értünk vállalt áldozatát, fájdal-
mát. Ezt követõen gyónásra volt lehe-
tõségünk a templomba, hogy tiszta
szívvel tudjunk készülni Jézus feltáma-
dására.

Ismét, mind minden lelki napunkat
egy szép szentmisével zártuk, amely vé-
gén vendégeinknek egy kis ajándékkal
köszöntük meg, hogy eljöttek hozzánk.

Mészáros Gábor és Róth Zsolt

A lelkinapunk!
A Szent Anna iskolában történt



JÁNOSHALMI HARANGOK 21. oldal2006. Húsvét

Iskolai  beiratkozás
Jánoshalmán a tanköteles korba lépett gyermekeket 

április 21-és 22-én lehet beíratni az általános iskolába. 
A Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Diákotthonban
pénteken reggel 8 órától este 6 óráig, szombaton pedig 8 órától 12

óráig szeretettel várják azokat a szülõket, 
akik ebben az iskolában szeretnék taníttatni gyermekeiket. 

A közelmúltban zárult le pedagógusa-
ink ECDL tanártovábbképzése, melyet
szintén az Európai Szociális Alap és az
Oktatási Minisztérium támogatott. Az
oktatáshoz szükséges anyagi források-
hoz az intézmény PHARE pályázat kere-
tében jutott. A tanév elején kezdõdõ tan-
folyam megtartásának jogát a helyi Rad-
nóti Miklós Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola ECDL vizsgaközpontja
nyerte el közbeszerzési eljárás során.

Iskolánk tanfolyamon résztvevõ
pedagógusai ez úton szeretnének köszö-
netet mondani az intézmény vezetõjének

Dr. Fekete Imréné igazgató nõnek a tan-
folyam tartásának lehetõségéért, Nikli
Károly informatika tanárnak a felkészíté-
sünk során tanúsított színvonalas oktató
munkájáért, hogy óráin mindig jól érez-
hettük magunkat, valamint Kiss Hajnal-
kának, aki mindig olyan kedves volt hoz-
zánk a vizsgák folyamán.

Informatikai képesítéssel rendelkezik tantestületünk

Nagy örömünkre
megkaptuk az Euró-
pai Szociális Alap és
az Oktatási Miniszté-
rium támogatásával a
Phare programban in-
dított „Öröm a tanu-
lás“ projecten nyert
szoftvereket. A kor-
szerû oktató progra-
mok használata nagy-
mértékben elõsegíti
az oktatás tartalmi,
módszertani feltétele-
inek fejlesztését, a ta-
nulók esélyegyenlõ-
ségének növelését.

Megérkeztek a Phare programban nyert szoftverek
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Édesapák köszöntése 
a Kis Szent Teréz Óvodában 

Szent József a keresztény édesapák
méltó példaképe és védõszentje. Márci-
usban emlékeztünk meg a Szent Család
õrzõjérõl, aki oltalmazta és védte a rábí-
zottakat, védelmet és menedéket biztosí-
tott Mária és a kis Jézus számára. A
Szentírás ezért az „igaz ember” kifejezés-

sel jellemzi. A meleg családi fészekben
felnövekvõ Jézus számára valódi példa-
kép lehetett életvitele. Maradéktalanul
teljesítette az Istentõl kapott családapai
hivatását. Meghitt, bensõséges, meleg
otthont biztosított az Istengyermeknek.
És manapság? Mekkora szükség van er-
re a józsefi-lelkületre családjaink életé-
ben? Családjaink Józsefjei a szükséges
munka, a mindennapi tevékenység mel-
lett sokkal több idõt szentelhetnének

övéiknek. A gyermekek igénylik közelsé-
güket, szeretik, ha együtt játszhatnak az
apuval, ha örömüket-bánatukat meg-
oszthatják vele, ha átölelhetik, megsze-
rethetik, és közelségét élvezhetik. Erre te-
remtettünk egy nagyon szép alkalmat,
amikor meghívtuk óvodánkba az édes-

apákat, nagypapákat,
hogy egymásnak szentelt
idõvel ajándékozzuk
meg egymást. Hagyo-
mány teremtõ ünnep
volt ez a csodálatos nap,
amikor a sok édesapa je-
lenlétével, valami csodá-
latos légkört varázsolt
azon az ünnepen óvo-
dánkba. Az elhangzott
hálaimák, köszöntõk
hallatán megérezték en-
nek az együttlétnek a je-

lentését, fontosságát. 
„Istenem, hiszem, hogy te minden

édesapában Szent Fiad nevelõapjának
képét szeretnéd viszontlátni. De ha ez a
kép eltorzult, akkor se fordulj el tõle! Se-
gíts, hogy mi se fordítsuk el részvétlenül
tekintetünket, de segítsünk nekik és a rá-
juk bízottaknak a kereszt hordozásában,
nem rettenve vissza a Golgota hegyétõl
sem!”                         Csizovszki Lászlóné

óvodavezetõ

Óvodai  beíratás
A Kis Szent Teréz Óvoda szeretettel várja azokat a gyermekeket, 

akik 2007. augusztus  31-ig töltik be a 3. életévüket.
Az elõjegyzés idõpontja: április 18- 29 között, 

hétfõtõl csütörtökig naponta 8 és 16,  pénteken 8-12 óra között. 
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Szablya István

Nyuszi -mese  

Locsolóversek

Gyermekeknek
Nyúlmamának húsvét táján 
nyuszilánya született -
egész népes rokonsága
körülállta, megcsodálta
a kis nyuszigyereket...

Örvendezve babusgatták
nénjei és bátyai
ölbe vették, dédelgették,
majd megették, úgy szerették -
vitték volna játszani...

Hoztak édes sárgarépát,
friss káposztalevelet;
táncoltak, daloltak néki
ám az álmos nyuszi bébi
nem játszott és nem evett...

Nyúlanyó az ajtó mellett
nevette a hajcihõt –
de a végén megsokallta,
és a lármás nyuszihadra
feladta a nyúlcipõt...

Egy kis nyuszit boltba küldött:
Hozzon langyos friss tejet –
két testvérke tüzet rakott,
másik három mosogatott –
mindenki serénykedett...

Nyuszipapa sem maradt rest
õ a bölcsõ mestere:
Fürgén, gyorsan nekilátott,
egy nagy tojást ketté vágott,
s puha szénát tett bele...

Egy fél tojás így lett bölcsõ,
míg a másik darabot
kiskocsinak kinevezték,
és hozzá két nyúlgyerek szép
kerekeket faragott...

Holnap reggel ha felébred
az aprócska nyuszilány,
aki jó lesz, eltolhatja
kankalinos patakpartra
nyuszitojás kocsiján...

Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,
új életet öltött ismét föl magára.
Én is e szent napon örömöt hirdetek,
mert Jézus feltámadt! Ezen örvendjetek!
Már régen szokása minden kerszténynek:
örvendeznie e nap ifjúnak és vénnek.
Én is köszöntöm hát ezen szent napunkat,
és hozzá frissítem szép leánykájukat.
Mert hogy mit akarok, 
már azt is megmondom,
öntözködni jöttem. 
Szóm nem is cifrázom.

Felvirradt ismét Húsvétnak ünnepe,
a feltámadásnak dicsõ szép ünnepe.
Mikor mennyei kéz nyitotta meg a sírt,
fényes angyalok hírdettek örömhírt.
Nincs már itt az Úr,
bizonnyal föltámadt,
csüggedõ szívekbõl szálljon el a bánat.
Az öröm ünnepén,hogy felfrissüljetek,
egy kevés vízzel öntözlek titeket.
Újuljon meg tõle testetek, lelketek,
Hit-Remény- Szeretet 
lakozzék bennetek.

v v v v v v v v v v v v v v v v
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Füle Lajos:

Valakiért valamit meg kell
tenned

- Elõször púp a hátadon,
majd háborító kötelesség,

végül nehéz zsák,
mit görnyedezve kell cipelni
valahová, s akkor derül ki

csak róla, hogy telve arannyal,
mikor elvittük már, s letettük.

Útonlevõk mi,
megértjük-e még idejében,
hogy életünkbõl az marad

meg,
amit másokért tettünk?!

Mondd,  te  ki t  vá lasztanál . . .
A magyar emberhez méltó élet az,

hogyha a gyermek nem teher,
ha a hit nem szégyen,
ha a munka nem alamizsna,
ha a nyugdíj nem segély,
ha a tanulás nem kiváltság,
ha az egészség nem üzlet,
ha a saját otthon nem vágyálom,
és hogy ha bennünket, magyar embere-

ket nem hozhatnak olyan helyzetbe, hogy
az életünket érintõ fontos kérdésekben
megkérdezésünk nélkül dönthessenek.

Olyan kormányt szeretnénk választa-
ni, amely azért dolgozik, hogy létre jöjjön
a magyar emberhez méltó élet. Ehhez a
kormánynak elsõsorban olyan emberek-
bõl kell állnia, akik magyar szemmel né-
zik a világot, magyar fejjel gondolkod-
nak, magyar szívvel éreznek, és minden-
hol megvédik a magyar emberek érdekeit.
Olyan kormányra van szükségünk, amely
a magyar emberek érdekeit tartja a leg-
fontosabbnak.                          Orbán Viktor

Bányai Gábor
a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, 
a Kereszténydemokrata Néppárt és

a Kisgazda Polgári Egyesület 
közös képviselõjelöltje hálásan

köszöni és kéri a keresztény értékeket
valló testvérek támogatását!


